
                                                                                                                                        Teresa Julià 
Funcions de la llengua, habilitats comunicatives i exponents lingüístics 

 
 Funcions d’informar i 

obtenir informació  
Funció de regular l’acció Funció de gestionar la 

comunicació 
Funció metalingüística 

 Identificar-se  Requerir atenció i/o acció 
a un company 

 Disculpar-se i respondre a 
una disculpa 

 Interpretar el llenguatge 
poètic i figurat 

 Informar de fets que han 
passat. 

 Demanar un objecte  Formular oferiments de 
cortesia i invitacions 

 Interpretar el significat 
d’endevinalles, acudits i fer-
ne de nous 

 Donar una explicació  Saber dir que no. Negar-
se  cortesament a fer 
quelcom 

 Fer presentacions  Resumir un conte i 
extreure l’idea principal.  

 Transmetre una
informació donada a un 
tercer 

  Persuadir  Interessar-se per l’estat de 
salut d’altres 

 

 Manifestar una opinió  Planificar accions futures  Resoldre malentesos i fer 
aclariments 

 

 Predir, preveure i fer
hipòtesis 

  Oferir ajuda   

 Expressar sentiments i 
emocions i interessar-se 
pels sentiments dels altres. 

   

 Expressar dubtes    
 Preguntar el què no 
sabem 
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 Demanar l’opinió a algú    
 



                                                                                                                                        Teresa Julià 
 

FUNCIONS DE LA 
LLENGUA 

HABILITATS COMUNICATIVES EXPONENTS LINGÜÍSTICS 

Identificar-se Jo em dic 
Informar de fets que han passat  
Donar una explicació  
Transmetre una informació a un tercer  
Manifestar una opinió  
Predir, preveure i fer hipòtesis  
Expressar sentiments, emocions i interessar-se pels sentiments 
dels altres 

 

Expressar dubtes  
Preguntar el què no sabem  

Informar i obtenir informació 

Demanar l’opinió a algú  
Requerir atenció i/o acció d’un company Vols jugar amb mi? 
Demanar un objecte Què em podries deixar la pilota?, 
Saber dir que no cortesament Ara no et puc deixar la pilota perquè estic jugant 
Persuadir  
Planificar accions futures  

Regular l’acció 

Oferir ajuda  
Disculpar-se i respondre una disculpa Ho sento, Jo no ho volia fer, Gràcies, No et 

preocupis 
Formular oferiments de cortesia i invitacions T’agradaria jugar amb mi? 
Fer presentacions Aquest nen és amic meu 
Interessar-se per la salut dels altres Com et trobes? Et fa mal alguna cosa? 

Gestionar la comunicació 

Resoldre malentesos i fer aclariments  
Interpretar el llenguatge poètic  
Interpretar el significat d’endevinalles, acudits i fer-ne de nous  

Metalingüística 

Resumir un conte i extreure l’idea principal  
 


